
 
2018-2019 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ 

İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI 
DERS/PROJE KAYIT VE HARÇ ÖDEME İŞLEMLERİ 

 
1.  Öğrenim harcı ödemeleri ve dönem/ders kayıt işlemleri takvimi  

 
2. Otomasyon girişinde tüm öğrencilerin kullanıcı adı öğrenci numaraları, şifreleri ise 
(değiştirmemişlerse) T.C. kimlik numaralarının ilk 5 rakamıdır. (açılmazsa ilk 6 rakamı giriniz) 
 
3.  Yeni Kayıtlı öğrenciler ders kayıtlarını gerçekleştirecek ancak (kesin kayıtlarda ödeme yaptıkları 
için) ödeme yapmayacaklardır.  
 
4.  Ders/Dönem Projesi Kayıtlarını tüm öğrenciler yukarıda belirtilen tarihlerde gerçekleştirecek, 
daha sonra aşağıdaki açıklamalara göre aldıkları ders sayısı kadar ders ücretini Türkiye genelinde 
herhangi bir Ziraat şubesinden öğrenci numaralarını belirterek yukarıda belirtilen tarihlerinde 
yatıracaklar ve ödeme belgesini enstitü öğrenci işleri bürosuna ulaştıracaktır.  
 
5. DÖNEM VE DERS KAYIT İŞLEMLERİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN AÇIKLAMA VE İŞLEM BASAMAKLARINA 
GÖRE YAPILACAKTIR.  
 
YENİ KAYITLI ÖĞRENCİSİ iseniz  
- Otomasyon sisteminde “Ders Kayıt” sekmesine tıklayınız.   
- Açılan alanda yer alan “Müfredat Dışı Dersler” sekmesine tıklayınız.  
- Açılan ders listesinde yer alan derslerden almanız gereken 5 adet dersi Anabilim Dalı Başkanınız ile  
   görüşerek belirleyiniz.  
- Bu derslerin sol başında yer alan “Ekle” sekmesine tıklayarak dersleri seçiniz ve işlemi onaylayınız. 
- Daha sonra Anabilim Dalı Başkanı ile görüşerek ders seçim işleminizin Anabilim Dalı Başkanı  
   tarafından da onaylamasını sağlayınız.  
- Bu işlemden önce veya sonra herhangi ücret ödemesi yapmayınız. 
 
DERS AŞAMASI İKİNCİ DÖNEMİ ÖĞRENCİSİ* iseniz 
- Otomasyon sisteminde “Ders Kayıt” sekmesine tıklayınız.   
- Açılan alanda yer alan “Müfredat Dışı Dersler” sekmesine tıklayınız.  
- Açılan ders listesinde yer alan derslerden almanız gereken 5 adet dersi ( varsa ilk dönemden  
   veremediğiniz derslerle birlikte) danışmanınız ile görüşerek belirleyiniz.  
- Bu derslerin sol başında yer alan “Ekle” sekmesine tıklayarak dersleri seçiniz ve işlemi onaylayınız.  
- Daha sonra danışmanınız ile görüşerek ders seçim işleminizin danışman tarafından da onaylamasını  
   sağlayınız.  
- Belirtilen tarihlerde aldığınız 5 adet ders için 1.500.-TL tutarında ders ücretinin ödemesini yapınız.  
   Dekontu enstitümüze ibraz ediniz. 
- Bir önceki dönemden kaldığınız dersleri de almanız gerekiyorsa ders başına 300.-TL olmak üzere  
   fazla ders ücretini de ilave olarak yatırınız ve dekontu enstitüye ibraz ediniz. 
 
PROJE AŞAMASI ÖĞRENCİSİ** iseniz  
- Otomasyon sisteminde “Ders Kayıt” sekmesine tıklayınız.   
- Açılan alanda yer alan “Müfredat Dışı Dersler” sekmesine tıklayınız.  
- Açılan ders listesinden “Özel Uzmanlık Konuları (Dönem Projesi)”  dersini, dersin sol başında yer alan  
  “Ekle” sekmesine tıklayarak seçiniz ve işlemi onaylayınız.  
- Daha sonra danışmanınız ile görüşerek proje dersi seçim işleminizin danışman tarafından da  

Dönem/Ders kaydı ve Danışman Onay İşlemleri 19-28 Eylül 2018 

İkinci Öğrenim Harcı Ödemeleri 19 Eylül-05 Ekim 2018 

İkinci Öğrenim Harç Miktarı Bir Ders Ücreti 300.-TL 

İkinci Öğrenim Harç Miktarı Dönem Projesi Ücreti 1.000.-TL 

Banka Hesap/Iban Numarası (Ziraat Bankası-Kırıkkale Şb.) TR890001001717368283475055 



   onaylanmasını sağlayınız.  
- Belirtilen tarihlerde 1.000.-TL tutarında dönem projesi ücretini ödeyiniz. Dekontu enstitümüze ibraz  
   ediniz. 
 
DERS BORÇLUSU OLAN PROJE AŞAMASI ÖĞRENCİSİ***iseniz  
- Otomasyon sisteminde “Ders Kayıt” sekmesine tıklayınız.   
- Açılan alanda yer alan “Müfredat Dışı Dersler” sekmesine tıklayınız.  
- Açılan ders listesinde yer alan derslerden (ders aşamasında alınması zorunlu toplam 10 adet  
   dersten) kaldığınız veya alamadığınız dersler(ler)i ve “Özel Uzmanlık Konuları (Dönem Projesi)”   
   dersini, derslerin sol başında yer alan “Ekle” sekmesine tıklayarak seçiniz ve işlemi onaylayınız.  
- Aldığınız ders sayısı kadar ücret ile proje dersi ücretini ödeyiniz. Dekontu enstitümüze ibraz ediniz. 
__________ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AÇIKLAMALAR 

 
1-  Öğrenim Aşamaları 
 
     *Programa yeni başlayan öğrenciler; dönem projesi yazmak için alınması gerekli 10 dersi henüz 
tamamlamamış öğrenciler; derslerini tamamlamış olsalar bile henüz dönem projesi önerisini Anabilim Dalı 
Başkanlığı’na teslim etmemiş öğrenciler Ders aşamasındadır.  
 
   **On adet dersi başarı ile tamamlamış, proje öneri danışman ve Anabilim Dalı Başkanlığında kabul edilmiş 
Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanmış öğrenciler ise Proje Aşamasındadır.  
 
 *** Proje yazılması gereken 3. Yarıla gelmiş olmasına rağmen proje dersi ile birlikte veremediği dersleri de 
alması gereken öğrenciler Ders Borçlusu Olan Proje Aşaması öğrencisidir.  
(Ders aşamasının 1. ve 2. yarıyıllarında aynı zamanda proje yazılamaz ve proje dersi alınamaz) 
 
2- İkinci öğretimde  
-Ders aşaması öğrencileri her bir ders için 300.-TL olmak üzere alacakları ders sayısı kadar ücret ödeyeceklerdir. 
- Toplam 10 dersi başarı ile tamamlayarak dönem projesi yazacaklar 1.000.-TL ücret ödeyecektir. 
 
3- Yeni kayıtlı öğrenciler dışındaki öğrenciler belirtilen tarihlerde ödeme yaparak dekontlarını enstitüye 
ulaştırmazlarsa ders kayıtları iptal edilecektir. 
 
4 -Ders kayıt işlemleri hakkında bilgi, öğrencilerin otomasyon sistemine girdiklerinde kendi 
sayfalarında bulunan genel işlemler menüsündeki kullanım kılavuzunda yer almaktadır. 
__________________________________________________________________________________ 
 
-K.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitüleri Uygulama Yönergesi 
  
Kayıt yenileme, Madde 16 - (1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler; güz ve bahar yarıyılları başında ilan edilen 

tarihlerde, ilgili mevzuatla belirlenen öğrenim harcı (harç yükümlüsü ise) veya ikinci öğretim ücretini ödemek ve ilgili 

Enstitü Müdürlüğünce ilan edilen ders/tez/dönem projesi kayıt işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Öğrenim harcı 

veya ikinci öğretim ücretini ödemeyenlerin ders kayıt işlemleri onaylanmaz. Öğrenim harcı ödemedikleri süre içinde 

kendilerine not çizelgesi, öğrenci belgesi, staj yazısı ve askerlik tecil belgesi gibi belgeler verilmez. 

__________________________________________________________________________________ 
 
DERS/DÖNEM PROJESİ ÖDEME LİSTESİ 
 
-1 Ders  için 300.-TL. 
-2 Ders “ 600.-TL. 
-3 Ders “ 900.-TL. 
-4 Ders “         1.200.-TL. 
-5 Ders “         1.500.-TL. 
-6 Ders “         1.800.-TL. 
-7 Ders “         2.100.-TL. 
-8 Ders “         2.400.-TL. 
-9 Ders “         2.700.-TL. 
-10 Ders“        3.000.-TL. 
-Dönem Projesi 1.000.-TL. 


